
 
 
 
 
 

                     
 

 
MATERIAL PER AL DOCENT 

 
 

I) DADES TÈCNIQUES 
  

Destinataris: 2n CICLE D’ESO  
Tipus d’activitat: Metodologia de treball de camp 

Localització: VOLCÀ DEL CROSCAT
Temporització: ½ JORNADA (4 HORES) 

Hora i lloc de trobada: 10 h Can Serra 
Inici de l’activitat:  10:30 h Pla de Massandell davant el volcà del Croscat 

Nre. d’ educadors/es: 1 educador/a cada 20 alumnes 
 

II) OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Adquirir tècniques d’observació i recollida de dades respectuoses amb l’entorn per fer un treball  de 
camp centrat en aspectes geològics.  

 Conèixer el procés de formació d'un volcà, parts i materials generats.  
 Valorar els afloraments geològics com a recurs d’un valor estètic i científic. 

III) COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
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EN EL 
CONEIXEMENT I 
LA INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN 
FÍSIC 

 Interpretar la realitat de l’entorn del volcà del Croscat 
 Ser conscients de la influència que té la presència de les persones en l'espai, 

el seu assentament, les modificacions que introdueixen i els paisatges del 
PNZVG. 

 Diferenciar i valorar el afloraments geològics com a recurs de valor estètic 
i científic en contrast amb altres formes de coneixement 

 Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant mapes topogràfics 
i cartes geològiques 

 Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals 
del PNZVG 

 Conèixer i comprendre el context natural de l’entorn del volcà del Croscat 
 Utilitzar críticament fonts d’informació (taula del temps geològic, 

dibuixos, esquemes i mapes geològics) per observar i analitzar l’entorn. 
 Identificar la problemàtica de les extraccions de material volcànic a 

les grederes del volcà del Croscat 
 Plantejar preguntes investigables sobre la formació del volcà del Croscat, les 

parts i els seus materials 

 
SOCIAL I 
CIUTADANA 

 Saber comunicar-se en distints contextos a l’entorn del volcà del Croscat 
 Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes (classificació de 

roques volcàniques) 



 
 
 
LINGÜÍSTÍCA I 
AUDIOVISUAL 

 Expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments 
i argumentacions 

 Aprofundir en la interpretació i la comprensió del vulcanisme de la zona i 
els seus efectes en el territori 

 Elaborar i expressar idees i opinions de forma oral, escrita i 
audiovisual (proposta d’una crònica periodística) 

 
 
  ARTÍSTICA I 

CULTURAL 
 Aplicar habilitats de pensament divergent i de treball col·laboratiu 

DE 
TRACTAMENT 
DE LA 
INFORMACIÓ I 
DIGITAL 

 Captar i seleccionar informació oral i impresa amb l'ús de tècniques i 
estratègies diverses. Domini de llenguatges específics bàsics (icònic, visual, 
gràfic) 

 
 
 

 
MATEMÀTICA 

 Elaborar la informació a través d'eines matemàtiques (mapes i esquemes) per 
poder-la interpretar 

 Posar en pràctica processos de raonament que condueixin a l'obtenció 
d'informació per entendre el procés de formació del volcà del Croscat 

 Analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions i dades 
 Relacionar conceptes matemàtics: la morfologia del con volcànic i el tipus 

d’activitats eruptiva i la textura de les roques amb la velocitat de refredament 
del magma 

D'APRENDRE 
A APRENDRE 

 Disposar d'habilitats per obtenir informació (individualment i en col·laboració) 
per transformar-la en coneixement propi. 

IV) CONTINGUTS CURRICULARS 
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CIÈNCIES 
DE LA 
NATURAL
ESA 

 
Els processos geològics (2n ESO) 

 El procés de formació del volcà del Croscat: parts i materials 
 Reconeixement de la meteorització de les roques volcàniques 

(microcristal.lina i porfíriques) 
 Descripció dels processos de formació de roques magmàtiques 
 Representació de les roques en mapes geològics. 
 El mapa topogràfic i el geològic 
 Identificació dels usos de les roques en la construcció i en la indústria 

 
Biologia i geologia (comú 3er ESO) 

 Caracterització de les eres geològiques a Catalunya 
 Els materials geològics existents a la comarca de la Garrotxa 
 Dibuix, descripció i interpretació d’un aflorament geològic 
 Reconstrucció de la història geològica del volcà del Croscat 

 
CIÈNCIES 
SOCIALS, 

GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA 

 
 Reconeixement de les accions humanes que afecten el medi 
 Valoració dels materials geològics i la seva disposició com a components del 

paisatge i portadors d'un valor estètic i científic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV) TEMPORITZACIÓ de les ACTIVITATS DE CAMP 

10.00 – 10.30 h:  Trobada a Can Serra: recepció del grup. Facturació, esmorzar i lavabos. 
10.30 – 11.00 h:  Recorregut amb autobús fins al pla de Massandell. Presentació i inici de l’activitat. 
11.00 – 13.30 h:  Itinerari i activitats d’interpretació per l'entorn del volcà del Croscat. 
13.30 – 14.00 h:  Tornada a l’autobús i recorregut fins a l’indret convingut per dinar.  
 

 Temporització general. Modificable segons les necessitats i altres demandes del grup. 

V) SEQÜENCIACIÓ D’ACTIVITATS 
 

AMBIENTACIÓ 
(15 minuts) 

 El personatge convida els nois/es a fer de vulcanòlegs per un dia i  a 
ensenyar-los les metodologies per poder fer les investigacions i 
deduccions necessàries per reconstruir l’erupció del volcà del Croscat. 

 
QÜESTIÓ DE GUSTOS (FULL 1): Avaluació inicial 

 

TREBALL PREVI 
(3 hores) 

 

 Per al bon desenvolupament del treball de camp, és imprescindible haver 
treballat l’ambientació. 

 
LA MOTXILLA DEL VULCANÒLEG (FULL 2) 
 
PER SITUAR-SE: GEOGRAFIA I GEOLOGIA (FULLS 3A/3B/3C) 
 
ENTREM EN MATÈRIA: ERUPCIONS, VOLCANS I ROQUES (FULLS 

4A/4B/4C) 

 

TREBALL DE 
CAMP 

(4 hores) 

 La vostra col·laboració durant l’activitat de camp serà molt valuosa. El 
guia us indicarà, abans de començar el treball amb els nois/es, en quins 
moments requerirà la vostra ajuda. 

 
SITUEM-NOS: L’entorn del volcà del Croscat 
 
OBSERVEM EL PUNT: El volcà del Croscat en el paisatge 
 
ENDINSEM-NOS AL CON VOLCÀNIC: Visió general de l’aflorament 
 
INTERPRETEM LES ROQUES: Estudi de detall de l’aflorament 

 

TREBALL 
POSTERIOR 

(2 hores) 

 Us agrairíem que poguéssiu enviar als Serveis Pedagògics una selecció 
representativa de les CRÒNIQUES PERIODÍSTIQUES que elaborin els 
vostres alumnes. Ens seran de gran ajuda per poder avaluar la nostra 
tasca. 

  
      PER SINTETITZAR (FULL 5) 

       Avaluació final: redacció d’una crònica periodística. 
 
       PER TRADUIR EL QUE LES ROQUES EXPLIQUEN (FULL 6) 
 
       PER DEIXAR CLAR QUE TOT ÉS QÜESTIÓ DE GUSTOS (FULL 7) 

 



 
 
 

VI)  MATERIALS que han de dur els ALUMNES: 

 
Màquina fotogràfica, una carpeta buida i un llapis. La resta de material i els recursos 
necessaris per fer les activitats de camp els portarà l'educador/a dels Serveis Pedagògics. 
 


